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 ملخص :      
يف الواليات املتحدة األمريكية رغم قلة عددهم على الدعاية واإلعالم   اشتغل اليهود

كطريقة للضغط على اإلدارة األمريكية، فكانت هلم مؤسسات منظمة للداعية وتنفيذ 
أهدافهم، كما اعتمدوا على أساليب مدروسة للتأثري على اإلدارة األمريكية يف موضوع 

 يف مصلحة اليهود يف العامل أو يف فلسطني القضية الفلسطينية، وتوجيهها لكل ما يصب

 الكلمات املفتاحية : اليهود ، الدعاية ، اإلعالم ، الواليات املتحدة األمريكية 
 Abstract   

 The Jews in the United States of America, despite their small number of 
propaganda and media, acted as a way to put pressure on the American 
administration. They had organized institutions to advocate and 
implement their objectives. They also relied on well-studied methods to 
influence the American administration on the Palestinian issue. In 
Palestine 
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ية ووسائل اإلعالم وقدرهتا على التحوير واإلقناع أصبح احلديث عن أمهية الدعا
والتأثري بات من نافلة القول ومن البديهيات املسلمة ، حىت ولو قيل أن وسائل 
اإلعالم تستطيع إقامة احلجة على أن كتلة من احلجر هي قطعة من الذهب اخلالص 

عالم القدرة لكان القول غري بعيد عن احلقيقة ، ومن هنا بات معلوما أن لوسائل اإل
على توجيه الرأي العام ، وهلذا ركز اليهود يف هذا اجملال فأصبحوا ملوك الصحافة 
وأباطرة االستثمار يف اجملال اإلعالمي ووسائله من وكاالت األنباء والتلفزيون واجملالت 

 . 1وغريها

لك كان النشاط اليهودي اإلعالمي يف الغرب قدميا جدا ومنظما السيما يف وبذ 
اليات املتحدة األمريكية حيث وصلت وسائل الدعاية واإلعالم إىل درجة كبرية من الو 

اإلتقان وسادت عدة جماالت خاصة التجارة والسياسية ، فقد أصبحت املؤسسات 
اإلعالمية تسوق املرشحني وكأهنم سلع جتارية تروج هلا مقابل رسوم كبرية ، فكان 

منه إىل خدمة املصلحة العامة ، فاحلقيقة عملها يف هذا الشأن أقرب للعمل التجاري 
يف النظام الدميقراطي الغريب هو ما تريده وسائل اإلعالم ، واليت يفرتض أهنا متثل احلرية 

، باإلضافة إىل مسامهي ومالكي الشركات األمريكية من حمطات إذاعية  2والدميقراطية
 3% 70لكهم يصل إىل وتلفزيونية أكثرهم حتت سيطرة اليهود األمريكيني ، ومعدل مت

من مجيع وسائل اإلعالم واإلشهار وكذا شركات األفالم والسينما واملسرح حىت سيطروا 
 . 4عليها بشىت الوسائل

وقد جلأ اليهود من أجل إحكام السيطرة عل وسائل اإلعالم األمريكية إىل تأسيس  
 تنظيمات منها : 

  : ويتضمن عدة جلان وهيالمجلس الصهيوني األمريكي  : 

ومهمتها مجع املواد الصحفية من شىت أحناء العامل ويتصل هبذه ـ لجنة الصحافة : 
اللجنة مكتب البحوث ، ومن عمله إعداد املواد اليت تعد للرد على أي هجوم، 
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ويعطي رأيه يف الكتب اجلديدة ويتدخل أيضا يف إعداد املواد اخلاصة بالكتب املدرسية 
 . 5يف موضوع إسرائيل

هلذا كانت الصحافة املادة اخلام اليت استخدمها اليهود للسيطرة على وسائل   
إن قليلني يف الواقع هم الذين ينكرون  "اإلعالم ، ويف هذا السياق يؤكد أمحد نوفل 

السيطرة اليهودية على الصحف الكربى يف الواليات املتحدة بصورة تتجاوز كثريا نسبة 
لك يف نسبة اليهود العاملني يف جماالت اإلعالم مر كذيهود بني األمريكيني ، واألال

 . "والتعليق والفنون

م عن مؤسسة هارسني 1690فقد صدرت أول صحيفة يومية فيب أمريكا سنة  
للنشر لكنها أعلنت بعد يوم واحد من صدورها بسبب عدم حصوهلا على ترخيص ، 

م أندرو" براد فورد " أول جملة أسبوعية يف الواليات املتحدة 1741سنة  ويف جانفي
حتت اسم " أمريكا مغزين " ، وبعد سبعة أيام من صدورها أصدر" بنيامني فرانكلني " 

 .6جملة أسبوعية أخرى امسها " جنرال مغزين "

ك لواليات املتحدة خلدمة أغراضهم وذولقد استغل اليهود وسائل اإلعالم يف ال 
، حيث يعترب "  7متاشيا مع نظرياهتم الكثرية للسيطرة على شعوب العامل وقيادهتم

جوزيف بولتريز " أشهر رواد الصحافة األمريكية احلديثة الذي ينحدر من أصل 
م صحيفة  " سانت لويس بوست ديسباتش " مث 1878يهودي ، والذي أسس سنة 

صحيفة " نيويورك وورلد "  م أشهر صحيفة أمريكية آنذاك وهي1883اشرتى سنة 
وتعترب صحيفة " برج صهيوين للمراقبة " أول صحيفة صهيونية االسم صدرت يف 

 . 8الواليات املتحدة ، واليت أصدرها تاجر يهودي امسه " شارل تارزسل "

وحاليا فإن ملكية أكرب صحيفتني أمريكيتني على اإلطالق هي لليهود ومها "   
طن بوسط " ، فأما نيويورك تاميز اليت يعترب كافة جملس إدارهتا نيويورك تاميز " و " واشن

، ويعترب املساهم األكرب فيها هو " جوجلوس آدمير " اليهودي األصل حيث  9يهود
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،  10تبنت هذه الصحيفة وجهة نظر صهيونية يف قضية فلسطني منذ بداياهتا األوىل
ال كتبه " حامي وايزمن " لك مقود جتد ترحيبا على صفحاهتا ومن ذوكانت آراء اليه

م قال فيه أن أنباء 1924فيفري  04أول رؤساء إسرائيل يف عددها الصادر يف 
االضطرابات بني العرب واليهود يف فلسطني قد بولغ فيها ، وأن األمر ال يتعدى 

 . 11مشاجرات بسيطة

ميز " أما صحيفة " واشنطن بوسط " اليت تأيت يف املرتبة الثانية بعد " نيويورك تا  
، وتستأثر " واشنطن بوسط " بأمهية خاصة  12هي األخرى ختضع للسيطرة الصهيونية

بسبب انتشارها يف أوساط األجهزة احلكومية األمريكية اليت تتحكم يف رسم سياسة 
م عندما انتهز اليهودي 1933الواليات املتحدة ، وترجع سيطرة اليهود عليها إىل سنة 

حلالة املالية لصاحبها " جون ماكالين " فقام بشراء " يوجني ميز " فرصة تدهور ا
ألف  620الصحيفة بأرخص األمثان ، وقد وصل توزيع الصحيفة يف اليوم حوايل 

، كما سيطر اليهود سيطرة كاملة على " نيويورك بوسط "  13م1981نسخة يف عام
حف و" شكاغو تربيون " و" داالس مورتنغ نيوز " ويبدو واضحا من أمساء هذه الص

أهنا تغطي مساحات كبرية يف الواليات املتحدة وال ترتكز يف املدينتني اللتني تعدان 
، ويسعى اليهود إىل بسط  14املركز األول للصحافة األمريكية ) نيويورك وواشنطن (

نفوذهم يف اجملال اإلعالمي من خالل عدد من الصحف اليت ال تتعدى شهرهتا إىل 
" اليت ميتلكها اليهوديان " فريد كري " و " فيكتور خارج أمريكا كصحيفة " األمة 

برنشتني " باإلضافة إىل صحيفة " العرض " وصحيفة " بريد واشنطن " لصاحبها " 
 ماير " وصحيفة " الصوت اليهودي " بكاليفورنيا ...إخل.

ومبا أن اليهود ميلكون الكثري من الصحف اليت تصدر يف الواليات املتحدة فهذا   
من امتالكهم ملعظم شركات صناعة الورق واملطابع ، وشركات اإلعالنات ال مينع 

، ولذا جند أن معظم الصحف واجملالت  15لكافة أنواع الدعاية للمصانع والبضائع
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الصادرة يف أمريكا سواء كانت يف املدن أو العواصم الكربى تلجأ إىل هذه الشركات 
لك اإلعالنات أو يرفضون إىل غري ذ مفهم يبيعون هلم الورق أو مينعون ويوزعون عليه

من وسائل التحكم ، وهلذا جند أنه ال ميكن ألي جريدة مهما كانت اللغة اليت 
تتحدث هبا أن تتجرأ على ذم اليهود أو اإلساءة هلم بأي كلمة ، ألهنا إن فعلت 
قطعت عنها اإلعالنات ، وهذا كما حدث جلريدة " أكلوهوما سييت " اليت زارها " 

من قبل احلكومة اللبنانية ودعي لزيارة  16" بصفته مكلف رمسي إىل واشنطنغليمة 
ال حيق لليهود تارخييا  "هذه اجلريدة اليت صرح فيها بكل عفوية حديث قال فيه 

بالعودة إىل فلسطني ألهنم تركوها منذ آالف السنني وأن حق اليهود كحق اهلنود احلمر 
 "طرد الشعب األمريكي واإلحالل مكاهنم  الذين يقيمون قي أوكالهوما فال حيق هلم

وما إن نشرت هذه الكلمة حىت توقفت هذه اجلريدة يف اليوم الثالث عن الصدور 
وانقطعت عنها األخبار واإلعالنات ، ومن هذا يالحظ تأثري اليهود والوكالة الصهيونية 

 . 17يف مجيع أحناء الواليات املتحدة

براون " قائد اجليش األمريكي  سنة  كما جاء يف حديث ألقاه اجلنرال "   
م تذمره من الفئات الصهيونية متهما إياها ببسط نفوذها على الصحافة 1975

لك ملصلحة إسرائيل ل السلطة التشريعية يف واشنطن وذ، واملال وبني رجا 18األمريكية
وهذا من خالل تعرض خمازن األسلحة األمريكية إىل التفريغ من طرف األيدي 

، وكانت النتيجة فيما بعد أنه سرعان ما سحب كالمه يف لقاءه مع  الصهيونية
الصحافة وهذا بعد التوبيخ الذي تعرض له من قيل الرئيس " فورد " حيث قال " 

، كما يالحظ أن هناك تزايد  19"ص جاهل ال أفهم شيئا يف السياسة براون "أنا شخ
جملة أسبوعية  75مستمر لظهور الصحف األسبوعية والشهرية حيث توجد أكثر من 

يف مجيع أحناء الواليات املتحدة من بينها " جوشي برس " اليت تصدر يف نيويورك 
باإلضافة إىل جملة " كومنرتي " اليت تصدرها اللجنة اليهودية األمريكية منذ عام 
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عد من أبرز اجملالت باللغة اإلجنليزية يف العامل ، كما يصدر املؤمتر م  ون1945
اليهودي األمريكي جملة شهرية وأخرى ربع سنوية وهي دورية علمية تقدم دراسات عن 

 . 20اليهود

وهكذا جنح اليهود مبعاونة الفئات املوالية هلم يف إسكات الصوت الذي يتعرض  
 . 21هلم بالسوء أو النقد

 :                                   ذاعة والتلفزيون ـ لجنة اإل

عملها إعداد املواد اهلامة لالتصال بالقادة الكبار وتنظيم األحاديث لإلذاعة ، 
وعقد املقابالت بالنسبة للتلفزيون والرد على الدعاية املضادة ، وليس عجيب أن ترى 

األمريكيني للقيام بالدعاية  التلفزيون األمريكي خيصص برامج أسبوعية لكبار الكتاب
، والتأثري يف أفكار الناس حيث جند أن أغلب العاملني يف التلفزيون  22إلسرائيل

أكثريتهم من اليهود ، فمثال الشركات الكربى اليت توجد يف الواليات املتحدة مثل " 
 أن يب سي " و " أيه يب سي " و " سي يب أس "تعترب من أكرب املؤسسات الفعالة اليت

هلا تأثري كبري على اجلماهري حيث أن الشعب األمريكي يصدق كل ما يصدر عن هذه 
، وبالتايل فإن اليهود يسيطرون سيطرة كاملة   23املؤسسات حىت لو كانت خاطئة 

على أغلب وكاالت األنباء األمريكية ، وهذا يعين أن الفكر الصهيوين يتحكم يف 
لإلذاعة والتلفزيون املنتشرة عرب أحناء  صياغة ونقل األخبار كشركة " كولومبيا "

 . 24الواليات املتحدة

يهتم بالشؤون الدينية ، وقد استخدمه اليهود كوسيلة  ـ لجنة الشؤون الدينية :
، حيث ربطت  25وأسلوب تعبوي للجاليات اليهودية املقيمة يف الواليـات املتحـدة

مث قامت بتفسريات هلما  بشكل  العهـد اجلديد ) اإلجنيل ( بالعهد القدمي ) التوراة (
يتناسب وأهدافهم وخيدم أغراضهم وقد كان العامل الديين مؤثرا وبشكل فعال على 
اجملتمع األمريكي ، وحقق جناحا لدى اليهود الذين سيطروا بواسطته لفرتة طويلة ، 
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وازدادت أكثر بظهور املذهب الربوتستانيت الذي يعتمد يف قواعده على التوراة حيث 
% أما 30% والكاثوليك 60د نسبة الربوتستانت يف الواليات املتحدة تصل إىل جن

% فهي للطوائف الدينية األخرى ولذا كان العامل الديين عامال فعاال ومؤثرا يف 10
 . 26اجملتمع األمريكي

 ـ لجنة الشؤون االجتماعية :        
أن القيم االجتماعية وهي هتتم بالشؤون االجتماعية واملالحظ  للمجتمع األمريكي 

، فال توجد روابط عائلية وال سلطة أبوية وهذا بسبب احلرية  27واألخالقية منحطة
املطلقة اليت تتمتع هبا ، واليت كان مصدرها تلك األفكار اليت يغذي هبا اليهود عقول 
الشباب ألهنم ـ اليهـود ـ يعتقدون بأهنـم شعب اهلل املختار وأن الشعب األمريكي وجد 

 . 28دمتهمخل

 ـ لجنة الشؤون العامة : 
هتتم باالتصاالت والتنسيق والسينما ، وتبقى السينما واملسرح من أقوى أسلحة 

، ملا هلا من تأثري قوي يف نفوس اجلماهري ، فتشري التقارير ألحد  29الدعاية الصهيونية
من  30%90املسؤولني العاملني يف صناعة السينما أن عدد اليهود يف هوليود مثال بلغ 

جمموع العاملني وأن هؤالء استطاعوا استمالة أكثر العاملني يف احلقل السينمائي 
 . 31واملسرحي يف الواليات املتحدة للمشاركة يف الفعاليات الفنية للدعاية الصهيونية

 *الهستترود : 
العام للعمال ، وهو جهاز خطري للغاية حيث يسيطر على احلركة  وهو اإلحتاد

 العمالية يف الواليات املتحدة ، وقد بىن سياسته على مبادئ منها : 

 ـ االشرتاك يف االحتادات العمالية الدولية .

 .  32ـ إجياد عالقات عامة مع أكرب عدد ممكن من االحتادات العمالية
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سائل الدعاية اليت جنح اليهود يف استخدامها كما جيب اإلشارة إىل أنه من و 
املتاحف حيث قاموا  بواسطتها على إىل أفكارهم وثقافتهم يف عقول األمريكيني 

 معتمدين على شيئني مها : 

 ـ حب اليهود والتعاطف معهم .1*

 ـ كراهية األملان والنازية والعرب .2*

وقد تفنن اليهود بأحدث الوسائل واألساليب العلمية يف التأثري على  من يدخل   
هذه املتاحف ، فصاغوا تارخيا خاصا لإلبادة اليت تعرض هلا اليهود عرب التاريخ حيث 

، ومن بيـن هذه املتاحف نذكر " املتحف  33يعرضونه بشـكل وثائقي جذاب ومـؤثر
م ، 1904أكرب املتاحف والذي تأسس سنة اليهودي بنيويورك " الذي يعترب من 

م 1972ومتحف "سكريبال " لكلية اإلحتاد العربي بلوس أجنلس والذي تأسس سنة 
م ، 1951، وكذا متحف " بناي كلونزنيك " يف واشنطن والذي تأسس سنة 

م 1952ومتحف " يهوذا ماجنني السكارين " يف بركلي بكاليفورنيا حيث مت افتتاحه 
ريفوس " للمقتنيات اليهودية يف شبكاغو الذي يعترب أكرب املتاحف ، ومتحف " أسب

م ومتحف جامعة " 1967للجماعة اليهودية يف الواليات املتحدة ، وتأسس سنة 
م ، وأخريا " املتحف القومي للتاريخ 1973شيفاه " يف مدينة نيويورك وتأسس سنة 

وهو خمصص بالدرجة  م1936اليهودي األمريكي " يف فيالدلفيا والذي تأسس سنة 
 .         34األوىل لتوثيق تاريخ اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة

 أساليب اإلعالم الصهيوني :        
عمل يف  م حباجة إىل أساليب وطرق 1948مل تكن إسرائيل منذ نشأهتا سنة 

اليت  لك أن احلركات الصهيونية قد استطاعت خالل السننيأوربا وأمريكا خاصة ، وذ
لك أن تكسب من املؤيدين واحللفاء عددا كافيا خللق رأي عام مندفع وراء سبقت ذ
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لك كان هدف اإلعالم الصهيوين يف أمريكا هو االحتفاظ أهداف الصهيونية ، ولذ
، وخدمة أهدافهم وأطماعهم  35هبم واستمرار تأييدهم من أجل السيطرة والتحكم

ن ختاطب الناس حسب مستوياهتم الكربى ، فقد عرفت الدعاية الصهيونية أ
 . 36االجتماعية واالقتصادية أو حسب توجهاهتم الفكرية والعقائدية

وقد ركز اإلعالم الصهيوين منذ نشأته على مراكز الثقل السياسية واالقتصادية   
أي يف البداية على أوربا مث الواليات املتحدة ـ كما سبق الذكر ـ حيث جعلت  العاملية ،

الدعاية الصهيونية من اجملتمع األمريكي يف يد اإلدارة األمريكية املؤيدة للمخططات 
الصهيونية واملتفقة مع الدور اإلسرائيلي ووجوده يف منطقة الشرق األوسط ، فكانت 

مستخدمـة يف  37ما ال ترغب يف احلديث عنـهتفرض كل ما جيب أن يقال وتسحب 
لك أساليـب متعددة ، ميكن التعرف علـى أكثـر أساليب الدعاية استخـداما بصورة ذ

 علمية :        

 * أسلوب التكرار : 
تلجأ الدعاية بكل أشكاهلا السياسية أو التجارية إىل هذا األسلوب انطالقا من 

وعليه جيب على القائمني بالدعاية أن يلجؤوا إىل  قناعتها بأن اجلماهري سريعة النسيان
أسلوب التكرار حيث أن جمرد تكرار فقرات أو مجل معنية تؤدي إىل تصديقها حىت لو  

لك إىل أن معظم أن تستقر ويصدقها الناس ويعود ذ كانت كاذبة فبتكرارها ميكن
وليس ألهنا جزء من  األشياء اليت نعرفها إمنا نتقبلها ألهنا تأتينا من مصدر موثوق فيه

 خربتنا اخلاصة .

 * أسلوب المبالغة :   
 . 38رمبا تظهر املبالغة يف الدعاية التجارية أكثر منها يف السياسية

 * أسلوب االستعطاف :   
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هو أسلوب حمبب لديهم حيث يسعون بكل الطرق من أجل كسب تأييد الرأي 
ها يف عقول يت يريدون رمسالعام واحلصول على عطفه ، ولتحديد وترسيخ الصورة ال

 لك باالعتماد على تاريخ اليهود ونكساهتم املتكررة .الناس عن إسرائيل وذ

وهذا األسلوب هو أحد األساليب الرئيسية اليت * أسلوب المناورة والمراوغة :   
يرتكز عليها اإلعالم الصهيوين ، فهو يقوم من خالله بتحويل أنظار الرأي العام عن 

 . 39اسة اليت تضرهم أو تأملهم أو تفضحهماملسائل احلس

 * أسلوب التقمص والتماثل : 
حتاول الدعاية الصهيونية صياغة األفكار باللغة اليت ينبغي استخدامها للوصول إىل 
اجلماهري إذا لزم األمر صياغة الرسالة الدعائية باللهجة  احمللية ) العامية ( وهذا  

م ، ولعل أقوى مثال إىل 1967رب ة يف حاألسلوب استخدمته الدعاية الصهيوني
 . 40لك برنامج " حديث ابن رافدين " يف العراق باللغة العاميةذ

 * االبتزاز والتهديد :    
يسعى هذا النوع من األساليب إىل ابتزاز رجال السياسة وختويفهم من فقدان  

خوف دائم  لك فهم يف حالةلرغبات الدعاية الصهيونية ، ولذ مناصبهم إن مل خيضعوا
 خمافة حتطيمهم سياسيا وفتح ملفاهتم وهذا خاصة أثناء وبعد احلرب العاملية الثانية .

 * التزوير :   
هو أسلوب ناجح إىل أقصى احلدود ، وهذا األسلوب يكون موجها بالدرجة 
األوىل وبشكل خاص إىل اإلنسان العادي متوسط الثقافة ، حيث يصدق كل ما يقال 

 ب قدمي لدى الدعاية الصهيونية .إليه ، وهو أسلو 

 * التشنيع بالخصم :  
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لك جلعله مذموما ين يف وصف خصومه بأبشع تصوير وذلقد تفنن اإلعالم الصهيو 
لـك ما حـدث للرئيس األمريكي " بيل  جـل عزلـه عـن التأثري ، ومثال ذومكـروها من أ

التشريعي  لك بعد زيارته للمجلسن " وقضية " مونيكا لوينسكي " وذكلينتو 
 الفلسطيين .

 * التعظيم والتلميع : 
حيث صور اإلعالم الصهيوين للرأي العام األمريكي بأن إسرائيل هي البلد الناجح 

، ألهنا حققـت املعجزات اليت حولت الصحراء " 41واألعجوبة وأهنـا هي املنتصر دومـا
قيق للنبوءة فلسطني " إىل جنة خضراء وكذا التذكري املتواصل بأن إسرائيل هي حت

 . 42الدينية اليت وردت يف العهد القدمي " التوراة "
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